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Jednání 

 2016: 2 jednání květen a červen 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2017: 2. jednání – předpoklad červen – schvalování strategických projektů v 

DP Asistence 



Inovační platformy 
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 Klastrnet 

Moderní řídicí systémy pro výrobu, zkušebnictví a bezpečnost  

Moderní energetika a zpracování odpadů 

 Pokročilé materiály 

 Start-ups  

Regenerativní medicína, genomika, bioinformatika 

 

2016 – celkem 6 jednání (inovační platforma/jednání) 

 

2017 – plán 6 jednání (inovační platforma/jednání) 

1. polovina 2017 – 2 inovační platformy (moderní energetika, řídicí systémy) 

2. polovina 2017 – 4 inovační platformy 



Inovační platformy 

5 

2016 Klastrnet  - téma: Optické a magnetické nanostruktury 

  - přednášející: doc. Dr. Mgr. Kamil Postava, VŠB-TUO 



Inovační platformy 
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2016 Moderní řídicí systémy pro výrobu, zkušebnictví a bezpečnost  

- téma: Nízkonákladová automatizace s integrací kolaborativních robotů 

ve štíhlé výrobě  

- přednášející: doc. Dr. Ing. V. Kebo (VŠB-TUO), D. Dvořáček (Brose CZ) 



Inovační platformy 
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2016 Pokročilé materiály 

- téma: Nové typy materiálů na bázi uhlíku 

- přednášející:  Ing. Stanislav Czudek, Ph.D. (TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY) 



Inovační platformy 
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2016 Regenerativní medicína, genomika, bioinformatika 

- téma: Národní dohledové centrum 

- přednášející: Ing. Martin Pech (Národní dohledové centrum), Ing. Martin 

Augustynek, Ph.D. (VŠB – TUO); Ing. Jan Martinovič, Ph.D. 

(IT4Innovations), doc. MUDr. Leopold Pleva (FNO), CSc., Ing. Lubomír 

Pavliska (FNO) 



Inovační platformy 
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2016 Start-ups 

- téma: Příklady dobré praxe v podpoře start-upů v Japonsku, ve 

Švýcarsku, závěry z mapování organizací na podporu podnikání v kraji  

- přednášející: tým ARR  



Inovační platformy 
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2016 Moderní energetika a zpracování odpadů 

- téma: Kogenerační technologie  

- přednášející: Ing. František Švrček, Veolia Energie ČR, a. s., Ing. 

Radek Dvořák, ČEZ Esco, a. s., Mgr. Jakub Vít, Národní centrum 

energetických úspor, z. s.  

 



Základní tým  
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2016 2017 

RIS3 MSK - strategie 

ROZŠÍŘENÍ  

- tech.dom. č. 5 o problematiku 

nerostných surovin 

- SC B4 o přírodovědné obory  

příprava AKTUALIZACE  

(v návaznosti na aktualizaci NRIS3) 

Indikátory RIS3 MSK 

pilotní VYHODNOCENÍ cílů RIS3 

MSK 

návrh úpravy metodiky indikátorů 

RIS3 MSK 

FINALIZACE A SCHVÁLENÍ 

metodiky indikátorů RIS3 MSK 

Strategické projekty 
(prostor pro návrhy členů RpI) 

3 strategické projekty 

(identifikace+podpora přípravy) 

3 strategické projekty 

(identifikace+podpora přípravy) 

Akční plán  VYHODNOCENÍ AP za rok 2015  
VYHODNOCENÍ AP za rok 2016 

ZPRACOVÁNÍ AP 2017/2018 



Vzdělávání 

 

12 

Vzdělávací plán  

 

 Vyhodnocení za rok 2016: celkem proškoleno 181 hodin, z toho 24 

hodin pro externí účastníky (členy RpI, IP, VaV pracovníky firem) 

 Témata: Metodika TRIZ, Kyberbezpečnost, Ochrana duševního 

vlastnictví ve VaV, Veřejná podpora ve VaV, Multikulturní 

komunikace v byznysu, aj. 

 

 Plán pro rok 2017 : 150 hodin, z toho 20, tj. cca 5 školení, pro externí 

účastníky 

 Tematické oblasti: strategické řízení regionálního rozvoje, 

technologické trendy, projektové a programové řízení 

 Tipy na školení jsou vítány  



Mapování inovační infrastruktury 

TERÉNNÍ ŠETŘENÍ 
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 2016:  

 23 firem - ATA engineering CZ s.r.o.; BAS-FM s.r.o.; CAT fire 

Service & Trading s.r.o.; D3Soft Future s.r.o.; Elektro-FA. 

PAVELEK, s.r.o.; INWIRO s.r.o.; ITA, spol. s r.o.; KUPSON spol. s 

r.o.; Lightdrop, s.r.o.; NAM system, a.s.; PTS Josef Solnař; RSI 

SOFT s.r.o.; Smart Heating Technology ; TINT s.r.o.; Vyncke, s. r. 

o.; VAE informační systémy, s.r.o.; Cross Network Inteligence; 

DEC-PLAST, spol. s r.o.; Media Tenor, spol. s r.o.; Ollies dorty 

s.r.o.; Lustaco Group, s.r.o.; KOMAS, spol. s r.o.; Eskon, s.r.o. 

 6 výzkumných organizací - Centrum nanotechnologií; Centrum 

Enet; VVUÚ; RMTVC; CPIT; Výzkumné energetické centrum 

 

 2017: plánováno 20 firem + výzkumných organizací 

 

 



Mapování inovační infrastruktury 

STUDIE 
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 2016 

 Studie hodnotící efektivnost inovačních voucherů  

 Studie o intermediárních institucích 

 

 2017 

 Studie technologických trendů – příprava zakázky, zpracování 

studie 

 Studie hodnotových řetězců – příprava a vyhlášení zakázky 

 

 



DOTAČNÍ PROGRAM Asistence  

Podmínky 
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 Cíl: systematická podpora budování absorpční kapacity v MSK v souladu s potřebami 

RIS3 

 

 neinvestiční dotace na přípravu a vypracování dokumentace projektového záměru 

strategického projektu  

 

 Žadatelem: veřejný (veřejnoprávní) subjekt  se sídlem na území MSK. Zároveň 

projekt musí být realizován a mít dopad na území MSK. Jeden žadatel může podat 

max. 5 žádosti. 

 

 Minimální výše dotace 100.000,- Kč a maximální výše 500.000,- Kč 

 

 Poskytovatel (MSK) se podílí na uznatelných nákladech max. 85% (z toho 85% OP 

VVV a 15% prostředky MSK) a příjemce se podílí min. 15% 

 

 Příjemce je povinen do 31. 12. 2018 doložit, že žádost strategického projektu byla 

předložena do některého z národních či evropských programů a prošla kontrolou 

formálních náležitostí a přijatelnosti 



DOTAČNÍ PROGRAM Asistence  
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1. výzva (2016) 

 

 alokace 5.000.000 Kč 

 31. 3. 2016 – 6. 5. 2016 

 předloženo 7 strategických 

projektů 

 2 projekty vyřazeny Radou 

pro inovace 

 5 projektů schválených 

 1 příjemce odstoupil před 

podpisem smlouvy 

 1.791.400,- Kč - nasmlouváno 

 

2. výzva (2017) 

 

 alokace 8.208.600 Kč 

 31. 3. 2017 – 21. 4. 2017 

 uznatelnost nákladů  

1. 1. 2017 - 30. 11. 2018 

 N neinvestičního charakteru 
(osobní N na zaměstnance, vzniklé v 

přímé souvislosti se zpracování 

dokumentace projektového záměru, 

cestovní náklady související s 

projektem, příp. N na zpracování 

potřebných studií či analýz) 



DOTAČNÍ PROGRAM Asistence  
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Proces  dotačního programu Asistence – 2. výzva 

  

1. 2. 2017 Komise pro výzkum, vývoj a inovační podnikání – doporučení DP 

9. 2. 2017 Rada pro inovace - informování o vyhlášení DP 

28. 2. 2017 Rada kraje – vyhlášení DP 

od 1. 3. 2017 úřední deska - 30 dnů 

31. 3. – 21. 4. 2017 výzva - podávání žádostí 

24. 4. – 5. 5. 2017 hodnocení formálních náležitostí a přijatelnosti – odbor RRC 

8. 5. – 15. 5. 2017 hodnocení strategičnosti projektu developerem – ARR 

konec 5/2017 Rada pro inovace – schválení strategických projektů (předloží developer ARR) 

1. 6. – 30. 6. 2017 hodnocení hodnotiteli 

 7/2017 
Komise pro výzkum, vývoj a inovační podnikání – projednání návrhu na přidělení 

dotací 

8. 8. 2017 (nebo 29.8.) Rada kraje – doporučení poskytnutí dotací 

14. 9. 2017 Zastupitelstvo kraje  – schválení poskytnutí dotací 

do 14. 11. 2017 uzavírání smluv s příjemci 

11/2017 – 11/2018 čerpání dotací 



Twinning 
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2016  

 Zahraniční stáž Švédsko 

 Studijní cesta Švýcarsko 

 Studijní cesta Japonsko 

 

 

 

 

 

2017 

 zahraniční stáž Dánsko 

 reciproční návštěva ze 

Švédska a Dánska 

  2 zahraniční studijní cesty –

výběr témat: 

 služby existujícím 

technologickým MSP, 

 podpora start-ups,  

 mapování technologických 

trendů a předvídání budoucího 

technologického vývoje 

 



Studijní cesta do ŠVÝCARSKA 
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  26. 09. – 30. 09. 2016 

  účastníci: M. Chobotová, D. Kovalčík, D. Pawera, M. Banot 

   téma: podpora start-ups 

 



Studijní cesta do JAPONSKA 
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 10. – 14. 10. 2016 

 účastníci: David Pawera, Zuzana Bardoňová, Vladimír 

Kebo, Jan Šíma 

 téma: mapování technologických trendů a předvídání 

budoucího technologického vývoje 



Zahraniční stáž ŠVÉDSKO 
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 13. – 18. 11. 2016 

 účastníci: David Pawera, Radim Duda, Jiří Štursa, 

Roman Maršálek 

 téma: nové formy transferu technologií 



Propagace  

2016 

 

22 

ustavení marketingové 

platformy  

3 jednání marketingové 

platformy (06-

 09/2016) 

 zakázka na zpracování 

marketingové strategie  

příprava, vyhlášení, 

výběr dodavatele – 

zpracovatel 2C 

analytics  



Propagace 
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Stav zpracování marketingové strategie: 

 
 marketingová strategie byla předána zpracovatelskou firmou 

2canalytics 10.1.2017   

 

 strategie byla připomínkována (ARR, členové marketingové 

platformy, RPI), připomínky však nebyly ze strany zpracovatele 

uspokojivě zapracovány. Nezapracované připomínky se týkají 

zejména návrhové části realizace strategie, v rámci analytické 

části byla většina připomínek zapracována.  

 

 vzniklá situace je v řešení 

 

 termín dopracování předpokládáme ve 2.čtvrtletí, tedy následně 

schválení strategie buď korespondenčně nebo na zasedání ve 

2.čtvrtletí  
 

 

 



Propagace 
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2017 

 

 zakázka na realizaci marketingové strategie, vyhlášení 

zakázky, podpis smlouvy 4-6/2017 – 9/2017 

 

 

 realizace marketingové strategie 10-12/2017 – 1/2019  
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www.rismsk.cz 

http://www.rismsk.cz/
http://www.rismsk.cz/

